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 ממקלדת ומהתפריט MagniLink Studentתפעול מצלמת 

 סמל בתפריט המשמעות פקודה ממקלדת
F1  

F2  

 / אפור צבע טבעי

 צבעי ניגודיות
 

 מעלהלחץ 

 חץ למטה

 הגדלת תצוגה

 הקטנת תצוגה
 

Control+O סביבתי / מבט החוצה 

 

Control+J  אוטומטימיקוד 
 

 חץ ימינה

 חץ שמאלה

 בהירות גבוהה

 בהירות נמוכה
 

Control+Up/Left arrow  

Control+Down Right 

arrow 

 קו קריאה / מיסוך
 

Control+7 

Control+6 

 עוצמת תאורה הגבר

 הנמך עוצמת תאורה

 (הארה דרגות 3)
 

F5 

Shift+F5 

F6 

Shift+F6 

 תמונהשמור 

 שמור תמונה מהר

 הצג תמונה

 הצג תמונה מהר
 

Control+F5 

Control+Shift+F5 

ontrol+F6C 

Control+Shift+F6 

 סירטון שמור

 שמור סירטון מהר

 נגן סירטון )כולל שמע(

נגן סירטון מהר )כולל 

 שמע(
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 תצוגההסמלים בשלא קיימות בתפריט פקודות 

Control+C העתק תמונה 

Control+M לשיחזור בצע מזער תצוגה .Alt+Tab קליק שמאלי של עכבר  או

 על אייקון בתפריט המשימות

Control+F1 הסתר תפריט סמלים 

Control + הגדל תפריט סמלים 

-Control  הקטן תפריט סמלים 

F9 הגדרות 

 שימוש בגלגלת העכבר
, סמן העכבר  Magnilink PCviewerנמצא בחלון ה עם סמן העכבר כשהמיקוד 

 משנה את צבעו וצורתו. 

 ניתן להשתמש בגלגלת העכבר על מנת להגדיל או להקטין את תוכן החלון.

  

Control+R 

Control+Shift+R 

 ימינה סיבוב תצוגה

 סיבוב תצוגה שמאלה
 

Control+I תצוגת מראה 

 

Control+F 
 הקפאת תצוגה

 פעיל / לא פעיל
 

F8 

Control+F8 
 חצאי תצוגה

 

Control+A חלון תצוגה בחזית 

 

 עזרה )מדריך באנגלית( 
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 נורית ביקורת:  רות תצוגהבהי

 ירוק = פעיל   

 צהוב = לא פעיל   

 הגדל תצוגה נעילת מיקוד

 מיקום קו קריאה 
 ומיסוך

 הקטן תצוגה

 :היפוך צבעים

לשינוי של לחיצה ארוכה 
 מעלות 180

 אפור / צבע טבעי

 שילוב עם מקשה .1 

 בהירות תצוגה     

 להדלקהמשמש      

 וכיבוי תאורה.     

 לחיצה ארוכה .2 

 תצוגת מראה.     

 ראש מצלמה

 

 תריס עדשה לקרוב

 נורת תאורה

 זרוע בסיס מתקפלת

 לחצני שליטה
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 חיבורים מאחור

ואו  למחשב  USB3חיבור כבל

 עצמאי לחשמל בחיבור למסך

 

 

 לשירות RJ45חיבור 

 למסך HDMIחיבור כבל 

עם חיבור  FHD2מצלמת 

C-USB ואו לחשמל  למחשב

 עצמאי בחיבור למסך

 
 

 סדר פעולות להפעלת המצלמה
 שולחן / יש להציב את המצלמה על משטח יציב .1

 יש לפרוס את זרוע המצלמה ואת שתי זרועות הבסיס .2

 בצד אחד למצלמה ובצידו השני למחשב USB -יש לחבר את כבל ה .3

הממוקם על בסיס המצלמה ולוודא שהנורה דולקת בצבע יש ללחוץ על לחצן ההפעלה  .4

 ירוק

 MagniLink PCViewerיש להפעיל את תוכנת  .5

 במקלדת המחשב על מנת לשנות את אופי תצוגת התוכנה  F8ניתן ללחוץ על מקש  הערה,


